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คําถามที่พบบอย (FAQ) 
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม 

หรือสนับสนุน และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 

ที ่ ประเด็นคําถาม คําตอบ 
1. กรณีการจัดซื้อจัดจางวงเงินไมเกิน 500,000 

บาท หนวยงานของรัฐสามารถใชวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซ้ือจัดจางกับ SMEs และสามารถนําวงเงิน
งบประมาณที่จัดซื้อจัดจางดังกลาวมานับรวมอยูใน
รอยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุท่ีอยูในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ผูประกอบการ SMEs ไดหรือไม 

กฎกระทรวงฯ กําหนดใหจัดซื้อจัดจางกับ SMEs ไมนอยกวารอยละ 30 
ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีอยูในบัญชีรายการพัสดุ
และบัญชีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ดังน้ัน 
   1. หนวยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการรายใด
รายหนึ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ได 
   2. หนวยงานของรัฐสามารถนําวงเงินที่จัดซ้ือจัดจางตามขอ 1 กับ 
SMEs สามารถนําวงเงินจัดซื้อจัดจางไปนับรวมอยูในรอยละ 30 
ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีอยูในบัญชีรายการพัสดุ
และบัญชีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ได 
   3. กรณีท่ีจัดซื้อจัดจางกับ SMEs ยังไมครบรอยละ 30 ตองจัดซื้อ
จัดจางกับ SMEs เทาน้ัน เพื่อใหไดอัตราครบรอยละ 30 แตหาก
จัดซื้อจัดจางครบรอยละ 30 แลว จะจัดซื้อจัดจางกับ SMEs อีก
หรือไมก็ได 

2. กรณีหนวยงานของรัฐมีความประสงคท่ีจะจัดซื้อ
พัสดุที่ผลิตจากตางประเทศหรือนําเขาพัสดุจาก
ตางประเทศ เนื่องจากพัสดุดังกลาวไมมีผลิต
ภายในประเทศ หนวยงานของรัฐตองเสนอผูมี
อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้นหรือหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ แลวแตกรณี พิจารณากอนจะกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือไม 

   ๑. ตามกฎกระทรวงฯ กําหนดในกรณีที่หนวยงานของรัฐทราบ
ต้ังแตกอนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะวา พัสดุที่ตองการจัดซื้อมีพัสดุ
ท่ีผลิตภายในประเทศ แตหนวยงานของรัฐมีความจําเปนท่ีจะจัดซื้อ
พัสดุท่ีผลิตหรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศ กรณีน้ีจะตองขออนุมัติจากผูมี
อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้นเพื่อพิจารณา เวนแต (๑) เปนการจัดหา
อะไหลที่ มีความจําเปนจะตองระบุคุณลักษณะเฉพาะ และ
จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ (๒) กรณีมีความจําเปนจะตองมี
การใชพัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจากตางประเทศซึ่งเปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่
มีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท หรือราคาพัสดุท่ีนําเขาจากตางประเทศมีราคา
ตอหนวยไมเกิน 2 ลานบาท ใหขออนุมัติตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
   2. สําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐทราบตั้งแตกอนกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะหรือกอนกําหนดขอบเขตของงานวา  ไม มีพัสดุที่ผ ลิต
ภายในประเทศ และมีความจําเปนตองใชพัสดุน้ัน กรณีนี้ไมตองขอ
อนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจเหนือชั้นขึ้นไปแต
อยางใด โดยหนวยงานสามารถกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะไดตามวัตถุประสงค 
       เชน หนวยงานตองการจัดซื้อลิฟท จํานวน 2 ตัว หนวยงาน
ทราบตั้งแตตนวา ลิฟทไมมีผลิตภายในประเทศ หนวยงานสามารถ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะลิฟทที่ผลิตนําเขาพัสดุจากตางประเทศได 
ตามวัตถุประสงค โดยไมตองขออนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
หรือผูมีอํานาจเหนือชั้นขึ้นไป 
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ที ่ ประเด็นคําถาม คําตอบ 
3. ตามขอ ๒.๑.๒ (๒) ท่ีกําหนดวา “กรณีมีความ

จําเปนจะตองมีการใชพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ
หรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศซ่ึงเปนการจัดหา
ครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกินสองลานบาท หรือราคา
พัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไม
เกินสองลานบาท” กรณีดังกลาวหนวยงานของรัฐ
ตองพิจารณาวงเงิน อยางไร 

   หากพิจารณาแลวสามารถแยกราคาตอหนวยไดวาราคาตอหนวยไมเกนิ 
๒ ลานบาท กรณีนี้แมวงเงินรวมท้ังสัญญาจะเกิน 2 ลานบาท ถาเขา
กรณีใดกรณีหนึ่งก็ขออนุมัติตอหัวหนาหนวยงานรัฐ เชน หนวยงาน
จะจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า จํานวน 10 เครื่อง เครื่องละ 300,000 บาท     
รวม 3 ลานบาท กรณีนี้ถือวาเปนกรณีท่ีมีราคาตอหนวยไมเกิน 2 ลาน
บาท จึงขออนุมัติเพียงแคหัวหนาหนวยงานของรัฐ แตหากไม
สามารถแยกพิจารณาราคาตอหนวยได ก็ใหพิจารณาจากมูลคาของ
สัญญา ถาไมเกิน 2 ลานบาท ก็ใหขออนุมัติตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

4. กรณีงานจางกอสราง  หรืองานจางที่ไมใชงาน
กอสราง มีรายการวัสดุท่ีตองใชในงาน จํานวน 10 
รายการ หากปรากฏวา มีวัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
จํานวน 3 รายการ และวัสดุ จํานวน 7 รายการ 
เปนวัสดุท่ีไมมีผลิตภายในประเทศ และจําเปนตอง
ใชวัสดุนั้น กรณีนี้หนวยงานของรัฐตองเสนอผูมี
อํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น พิจารณากอนจะกําหนด
แบบรูปรายการงานกอสรางหรือกอนกําหนด
ขอบเขตของงาน หรือไม 

   1. ตามกฎกระทรวงฯ และ ว 89 สําหรับงานจางกอสรางหรือ
งานจางที่มิใชงานจางกอสราง กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองใชวัสดุ
หรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาวัสดุ
หรือครุภัณฑ ท่ีใชในงานนั้น  กรณีที่หนวยงานของรัฐทราบตั้งแต
กอนกําหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานกอสรางหรือกอน
กําหนดรางขอบเขตของงานจาง วาในงานจางนั้นมีวัสดุหรือครุภัณฑ
ท่ีผลิตภายในประเทศ แตหนวยงานของรัฐมีความจําเปนท่ีจะตองใช
วัสดุหรือครุภัณฑท่ีผลิตหรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศ ทําใหการใช
วัสดุหรือครุภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศไมครบรอยละ 60 กรณีนี้
จะตองขออนุมัติจากผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้นเพื่อพิจารณากอน 
       เชน   หน วยงานตองการจางจัดงาน event ปรากฏวา 
หนวยงานรูตั้งแตตนวา ในงานจางจัดงาน event มีวัสดุหรือครุภัณฑที่ตอง
ใชในงานจาง จํานวน 20 รายการ ปรากฏวาวัสดุ 19 รายการ มูลคา
รวมมากกวารอยละ 60 ของมูลคาวัสดุหรือครุภัณฑที่ใชในงาน
ท้ังหมด มีผลิตภายในประเทศ แตหนวยงานมีความจําเปนท่ีจะตอง
ใชวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิตหรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศท้ัง 19 
รายการ หรือบางรายการ เปนผลทําใหการใชวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิต
ภายในประเทศไมครบรอยละ 60 กรณีนี้ตองขออนุมัติจากผูมีอํานาจ
เหนือช้ันขึ้นไปกอน 
   2. สําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐทราบตั้งแตกอนกําหนดรายละเอียด
ในแบบรูปรายการงานกอสรางหรือกอนกําหนดรางขอบเขตของงานจาง
วา วัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในงานจางไมมีผลิตภายในประเทศและ
จําเปนตองใช เปนผลทําใหการใชวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศ
ไมครบรอยละ 60 กรณีนี้ไมตองขออนุมัติจากผูมีอํานาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น 
        เชน งานกอสรางมีรายการวัสดุที่ตองใชทั้งหมด จํานวน 10 
รายการ จํานวนเงิน 10 ลานบาท หากปรากฏวา มีวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 และวัสดุ 
จํานวน 7 รายการ จํ านวน 9 ล านบาท เปนวัสดุที่ ไ มมี ผลิต
ภายในประเทศ และจําเปนใช คิดเปนรอยละ 90 กรณีน้ีไมตองขอ
อนุมัติจากผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
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ที ่ ประเด็นคําถาม คําตอบ 
5. การกําหนดเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาซื้อ 

เอกสารประกวดราคาจาง เอกสารประกวดราคา
จางกอสราง หนวยงานของรัฐตองกําหนดใหผูยื่น
ขอเสนอยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อยางไร 
และหากผูประกอบการ SMEs ไมยื่นสําเนาใบขึ้น
ทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
จะพิจารณาอยางไร และหากผูประกอบการ SMEs 
ไมยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จะตกคุณสมบัติ
หรือไม 

   1. กรณีหนวยงานเลือกใชวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และใช
เกณฑราคาพิจารณาคัดเลือกผูชนะ โดยใหหนวยงานของรัฐกําหนด
เง่ือนไขท่ีใหผูยื่นขอเสนอยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  มีวัตถุประสงคเพื่อ
นํามาตรวจสอบและใหแตมตอแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) กรณเีสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอ
ราคารายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 หากผูประกอบการ SMEs ไมยื่น
สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ผูประกอบการ SMEs รายน้ัน จะไมไดรับสิทธิการได
แตมตอ  
   2. กรณีผูประกอบการ SMEs ไมยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการ 
SMEs ไมถือวา ผูยื่นขอเสนอรายนั้นเปนผูไมผานคุณสมบัติแตอยาง
ใด 

6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 89 ใชกับการจัดซื้อจัดจางทุกวิธีและ
ทุกวงเงินหรือไม และรวมการจัดจางทุกประเภท
หรือไม 

   ตามหนังสือดังกลาว ใชบังคับในการจัดซื้อ การจัดจางกอสราง 
และการจัดจางที่ไมใชงานกอสราง หรือใชบังคับกับการจัดซื้อจัดจาง
ตามหมวด 6 ของพระราชบัญญัติฯ เทานั้น และใชกับการจัดซ้ือจัด
จางทุกวงเงิน ไมใชกับการจางที่ปรึกษา และการจางออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง 

7. งานซื้อ งานจางกอสราง งานจางทั่วไปท่ีมิใชงานกอสราง 
มีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แตเปนกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐจะไมใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือใชไมถึง
อัตรารอยละตามที่กฎกระทรวงกําหนดไว ซ่ึงตาม
กฎกระทรวงฯ หนวยงานของรัฐจะตองขออนุมัติตอผูมี
อํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น กอนที่จะกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือรางขอบเขตของงาน แตปรากฏวา 
หนวยงานของรัฐไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปกอน
แลวจนลวงพนขั้นตอนการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือกําหนดรางขอบเขตของงานแลว กรณีนี้
หนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการอยางไร 

   กรณีนี้หนวยงานของรัฐสามารถขอใหผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึง
ช้ัน พิจารณาใหสัตยาบันสําหรับการดําเนินการที่ไดดําเนินการไป
กอนแลวน้ันในภายหลังได โดยที่ไมตองขออนุมัติยกเวนหรือผอนผัน 
มายังคณะกรรมการวินิจฉัยแตอยางใด 
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คําถามที่พบบอย (FAQ) 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 164 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 

ที ่ ประเด็นคําถาม คําตอบ 
1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 164 ใช ได เฉพาะกับเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ใชหรือไม 

   หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 164 มีเจตนารมณ
เพื่อเรงรัดการใชจายเงินของหนวยงานของรัฐลงสูระบบเศรษฐกิจได
อยางรวดเร็วตามที่ไดอางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ ดังนั้น ว ๑๖๔ 
จึงใชไดกับเงินงบประมาณทุกประเภท ตามนิยามคําวา “เงิน
งบประมาณ” ตาม มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เชน เงินงบประมารรายจายประจําป
งบประมาณ เงินกู เปนตน 

2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 164 มีผลใชบังคบัจนถึงตั้งแต
เมื่อใดจนถึงเมื่อใด 

ใชบังคับกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของปงบประมาณ 2564 
โดยพิจารณาตามปงบประมาณของแตละหนวยงานของรัฐ 
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